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BETULACEAE.

Z W A R T E ELS,
Klimaateischen. Bij voorkeur gebieden met aanzienlijke luchtvochtigheid. Warmte-eischen gering.
Bodemeischen. Waterrijke, diepe, losse, huinusrijke en
vruchtbare grond, Verdraagt stagneerend vocht stelten luchtwortels gevormd bij gering zuurstofgehalte
van het bodemvocht), doch prefereert bodemvochtigheid door stroomend water, dus beek-, rivier- en meeroevers. Humeuze, voortdurend vochtige leemgrond,
of leemrijke zandgrond, bijzonder geschikt. '
Minerale eischen hoog.
Lichtbehoefte. Op de beste groeiplaatsen half schaduwverdragend. Op matige groeiplaatsen moet hij tot de
lichthoutsoorten gerekend worden.
Gevoeligheid voor invloeden van klimaat en bodem. Op diepe
gronden stormvast. Winterhard. Iets minder volkomen bestand tegen late vorst. Zeer gevoelig voor
droogte.
Geografische verspreiding. Geheel Europa tot 64° N.B.,
zuidelijk tot in Spanje tot 38° N. B., en tot de Krim
en de Kaukasus (niet in het Z . Russische steppengebied en in Z . Spanje), tot diep in Siberië, Klein
Azië, N, kust Afrika,
Orologische en topografische verspreiding. Echte boom van
. de vlakte. In het Duitsche middelgebergte tot 600—
700 m, in de Alpen én de Karpathen tot 1250 m.
Voorkeur voor de koelere en luchtvochtige N. en W.~
hellingen,
Natuurlijk optreden. (Opstandsvorming). Prachtige opstanden met een houtmassa tot 600 m 3 per ha, en meer,
in Polen en in W e s t Midden-Rusland (op frisschen,
gedeeltelijk möerassigen grond). Ook goede opstanden in Noord-Duitschland.
Wortelstelsel. Sterk aanpassend aan de groeiplaats. Hartwortels. Pas dieper in den grond sterke vertakking
van de zij wortels. Wortelknolletjes. (Stikstofbinderide
organismen!)
Spil. Doörloopend.
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Kroon. Tamelijk dicht; stomp eivormig.
Leeftijdgrens. Hoogstens 150—200 j.
Lengtegroeigfrens. 20—25 m. (In zijn optimum tot 33 m).
Groeisnelheid* Zeer snel, vooral de lengtégroei in de eerste
jeugd (tot 5e jaar), en behoorlijk blijvend tot 30 a 40 j,
Uitstoelingsvermogen. Krachtig, en dit lang behoudend.
Manbaarheidsleeftijd. 15—20 j. (in gesloten opstand meestal
pas op ± 40 j.)
Bladontluiking. 2e helft April (2—5 weken na den bloei).
Kan onder zeer gunstige omstandigheden reeds begin
April uitloopen.
Bloei* Eind Maart, begin April. (De bloei wijzen zijn reeds
>
in de voorafgaande herfst waarneembaar).
Z a a d en Kieming,
v Zaadrijpte. September, October, November.
:
«
Tijdstip van natuurlijken afval. Van November, December ..of tot in het voorjaar. .
Verzamelen en bewaren.
De kegeltjes verzamelen, in
November, voor den natuurlijken afval.
_Zaadjaren. Alle 1—2, of alle 2—3 jaren.
Gewichtsgrootte, 1 hl. zaad weegt 26—34 kg (is steeds
met zaadschubben vermengd) : 1 kg zaad bevat
400.000—500.000 zaadjes (gereinigd 720.000— ~
960.000 stuks).
.
1000 zuivere zaden wegen 1,2 g.
Duur van het behoud van het kiemvermogen. 2-—3 jaar.
(Uit het water opgevischt zaad hoogstens
jaar).
, ; Kiemprocent. - 20—35 %. Goed noemt men 2 5 % .
Tijdsverloop tot ontkieming in den grond. 4—5 weken.
(Vele zaadjes loopen pas in het 2e jaar uit).
Kotyledonen. Boven den grond.
Kiemplant. Twee kortgesteelde, elliptische, gaafrandige,
tegenoverstaande kotyledonen, <(een enkele maal 3).
De daarna ontwikkelende primaire bladeren staan afwisselend, en zijn onregelmatig en grof dubbelgezaagd.
Deze wijken iets af van de latere bladeren. De primaire bladeren zijn, vooral aan den rand, fijn behaard,
en bezitten nog niet de eindelingsche afstomping, doch
loopen nog spits uit. De nevenblaadjes zijn nog zeer
klein, toch bezit ook reeds het eerste primaire blad
een okselstandige knop. De latere bladeren zijn kaal,
en zijn aan hun uiteinde afgestompt. Aan het eind
van het l e jaar zijn er ± 6 tot 8 afwisselend staande
bladeren ontwikkeld alle nog met de primaire toe• spitsing. De lengte van het plantje is dan gemiddeld
± 12 cm,
Boschaanleg»
' ZAAJEN.

Tijdstip. In den winter of vroeg in 't voorjaar.
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Gunstigste dikte van bedekking van het zaad. 1—lj/2 cm.
Slechts licht overzanden, of alleen maar vastgetrapt
of ingesleept en in 't geheel niet bedekt;Hoeveelheid benöodigd zaad 'per ha. Bij volle bezaaiing,
breedwerpig, 20—40 kg.
PLANTEN.

•

Tijdstip, Voorjaar.
' '
Leeftijd van het plantsoen. 2—5 jaar, verspeend.
Plantverband• Voor ongemengd sprüitbosch 1—ï.5 m.
KWEEKERIJ.

'

•

•• .

Hoeveelheid benoodigd zaad per are. Bij volle bezaaiing
3 - 4 kg.
'
;
Verspening. 1—j. verspéend op afstand van 40—50 cm.
Bedrijfsvorm. Vooral sprüitbosch. In stambös'ch als* vul-'en
drijfhoutsoort gemengd tusscHen eik, esch, iep, zachte
berk, populier, wilg, e.a,
Kapleeftijd. (Omloopsleeftijd). Sprüitbosch 20—30—40 j.
Stambosch 40—80 j.
.
Het hout. Z a c h t ; weinig sterk, en weinig elastisch ; broos ;
goed splijtbaar en goed te bewerken ; matig werkend ;
v
onder water «zeer duurzaam. Waterbouwwerken,
klompen, sigarenkistjes, draaierij, snijdwerk. Blinden vulhout in de meubelmakerij. Het gemazerde hout
als fineer als imitatienoten, mahonie, palissarider en
en ebben. Z w a r t gebeitst: imitatie ebben.
Bast in de looierij gebruikt en soms voor zwart kleuren van hoèdën en derg.
'
Diversen. Verschillende standplaatsrassen. Bijzoïider goede
humusvormer. Bastaarden tusschen beide hiergenoemde Alnussóorten komen voor.

\ ' U I T DE DAGBLADEN. .
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' UITPUTTING HOUTVOORRAAD ?
. Rantsoeneering

' •

timmerhout

bepleit,

In een rede, gehouden op een bijeenkomst van het Genootschap van
Chemischè Industrieën te Newcastle, voorspelde dr. H e r b e r t L e w i n s t e i n gisteren, dat de voorraden zachthout van Canada en de V . S.
binnen een menschenlecftijd uitgeput zouden
aangezien het verbruik
den natuurlijken aanwas overtreft.
Volgens L e w i n s t e i n ' s meening zou het verbruik van hout voor
bouw-doeleinden moeten worden gerantsoeneerd teneinde aanvoeren voor
belangrijker doeleinden, als hulp voor de papiernijverheid, kunstzijde enz.
te waarborgen. Spr. noemde het een feit dat de groote reserves timmerhout, thans in Rusland voorradig, in de toekomst een grooten politïeken
invloed zouden hebben. '
. .

